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ОПИС ПРОГРАМИ ЕКЗАМЕНУ 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 

 

Кафедра теорії та історії 

педагогіки  

Козир Маргарита Валентинівна, к.п.н., 

доцент кафедри теорії та історії педагогіки 

Педагогічного інституту 

Програма Екзамену з 

дисципліни  

«Педагогіка» 

Курс  ІІ курс 

Спеціальність 

(спеціалізація) 

035.043 Мова і література німецька 

035.051 Мова і література іспанська 

035.052 Мова і література італійська 

       035.055 Мова і література французька 

Форма проведення: 

Письмова/усна/комбінована 

Онлайн-конференція в Zoom \ письмова (у 

формі тесту) на платформі Moodle. 

Тривалість проведення  2 академічні години 

Максимальна кількість 

балів  

40 балів 

Критерії оцінювання Тест складається зі 40 питань. Кожна 

правильна відповідь оцінюється в 1 бал. 

Перелік допоміжних 

матеріалів  

- 

Орієнтовний перелік 

питань 

Орієнтовний перелік питань до 

семестрового екзамену 

Предмет і завдання педагогіки.  

Педагогіка як наука, її становлення і 

розвиток. Предмет і завдання педагогіки. 

Основні категорії педагогіки. Джерела 

розвитку педагогіки. Педагогіка в системі 

наук. Зв’язок педагогіки з іншими науками.  

Суть процесу навчання. Функції 

дидактики.  

Сутність і завдання дидактики. Предмет 

і категорії дидактики. Функції дидактики. 



 

 

Процес навчання: сутність, складники, 

компоненти, методологічні засади, функції. 

Типи і види навчання. Мотивація до 

навчально-пізнавальної діяльності. 

Закономірності навчання. Дидактичні 

принципи і правила  

Закономірності навчання: сутність, 

структура. Поняття принципу і правила 

навчання. Структура принципів навчання. 

Характеристика основних принципів 

навчання. 

Методи і засоби навчання  

Сутність методів, прийомів і засобів 

навчання. Класифікація методів навчання. 

Вибір методів навчання. Засоби навчання.  

Форми організації навчання  

Види і типи педагогічних систем. 

Форми організації навчання, їх становлення. 

Класно-урочна форма навчання в її 

історичному розвиткові. Позаурочні форми 

навчання. Типи уроків, їх структура. 

Підготовка вчителя до уроку. Педагогічний 

аналіз уроку. Сучасні форми навчання. 

Зміст освіти  

Система освіти в Україні, її структура. 

Принципи освіти в Україні. Сутність і 

завдання змісту освіти. Теорії організації 

змісту освіти. Нормативні документи змісту 

освіти: стандарти, навчальний план, 

навчальна програма, підручник, посібник. 

Діагностика та контроль за 

навчально-пізнавальною діяльністю учнів  

Місце і роль діагностики, аналізу й 

оцінки знань, умінь та навичок учнів у 

системі навчального процесу. Суть і основні 

види і методи контролю успішності учнів.  

Сутність процесу виховання.  

Процес виховання, його специфіка, 

компоненти і рушійні сили, мотиви 

виховання. Етапи процесу виховання. 

Закономірності та принципи 

виховання  

Основні закономірності процесу 

виховання. Принципи виховання, їх 

характеристика. Зміст виховання: мета, 



 

 

завдання, змістові компоненти.  

Напрями виховання  

Основні напрями виховання. Розумове 

виховання: формування наукового 

світогляду. Моральне виховання: завдання, 

зміст, шляхи, засоби. Патріотичне 

виховання. Інтернаціональне виховання. 

Статеве виховання. Екологічне виховання. 

Правове виховання. Трудове виховання: 

значення праці в житті людини. Професійна 

орієнтація молоді. Естетичне виховання: 

місце, роль, зміст, шляхи, засоби і форми. 

Фізичне виховання: суть, напрями, засоби, 

форми. Здоров’я людини – запорука її 

життєвого успіху. 

Методи виховання  

Поняття методу, прийому і засобу 

виховання. Класифікація методів виховання. 

Характеристика основних груп методів 

виховання. Педагогічні умови використання 

методів виховання.  

 

Приклади тестових питань: 

1. Із поданого переліку  визначень педагогіки 

виберіть одне найбільш повне: 

 Педагогіка – це наука, яка вивчає 

закономірності розвитку людини в 

умовах педагогічного процесу. 

 Педагогіка – це наука про підготовку 

підростаючого покоління до життя. 

 Педагогіка – наука про освіту, навчання, 

виховання і розвиток особистості. 

 

2. Із поданого переліку виберіть три відповіді, які 

визначають розвиток педагогіки як науки: 

 Біологічний закон збереження роду. 

 Турбота батьків про щастя дітей. 

 Об’єктивна необхідність у спеціальній 

підготовці людини до життя і праці. 

 Підвищення ролі виховання у суспільному 

житті. 

 Розвиток і ускладнення виробництва, 

накопичення наукових знань. 

 

3. Із поданого переліку виберіть  коректне 

визначення предмету педагогіки: 

 Предметом педагогіки є розробка правил, 

порад, рекомендацій щодо реалізації 



 

 

виховання. 

 Предметом педагогіки є процеси 

навчання, виховання і розвитку 

особистості. 

 Предметом педагогіки є розкриття 

механізмів і закономірностей оволодіння 

знаннями, уміннями й навичками. 

 

4. Чи вірним є твердження, що Джерелами 

розвитку педагогіки є народна педагогіка, 

історія педагогіки, досвід педагогів-новаторів 

сучасності? 

 Так 

 Ні 

 

Екзаменатор 

_____________ 

(Підпис) 

Завідувач кафедри теорії та 

історії педагогіки 

_____________ 

(Підпис) 

 

Козир М.В. 

 

 

 

Хоружа Л.Л. 

 

 

 

 


